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    Nieuwsbrief  

    September 2022 
 

 

 

 

 

 

 Beste leden, 

 

 Het moet mij toch van het hart. Alle inspanningen ten spijt, en dan voornamelijk 

 door onze secretaris Ton, is het niet gelukt voor onze vereniging de ANBI status

 (Algemeen Nut Beoogde Instelling) te verkrijgen. 

Onze aanvraag is helaas afgewezen. Een uitgebreide motivering is per brief door 

de Belastingdienst bij ons binnengekomen. Geïnteresseerden kunnen deze brief 

inzien in overleg met onze secretaris. 

 

Het huidige parkeerbeleid heeft ertoe geleid dat, onze veelzijdige secretaris, een 

brief heeft opgesteld met knelpunten mede aangeleverd door onze leden. 

Deze brief is inmiddels verstuurd naar het college van burgemeester en 

wethouders. Voor het parkeren tijdens het klaverjassen op maandag is er tot eind 

oktober een oplossing gevonden. Op maandag 12 september gaat het 

klaverjassen weer beginnen.  

 

Maar er is ook goed nieuws. Ik ben blij met de samenwerking met de nieuwe 

bewonerscommissie van de HIK (Huis in het Kostverloren). Naast de activiteit 

biljarten hebben wij ook al gebruik kunnen maken van de kantine, de zogeheten 

Groene Zaal. Ook een nieuwe activiteit wordt gestart, het koersbal. Dit zal in 

samenwerking met het Juttershart gaan, op pagina 5 kunt u hier alles over lezen. 

Een mogelijk tweede nieuwe activiteit betreft het midgetgolf, ook over deze 

activiteit kunt u op pagina 7 alles lezen. 

 

Het bestuur wenst u een gezellig tweede deel van het jaar, met nu eerst de 

Formule 1 die dit weekend verreden gaat worden in ons mooi versierde dorp. 

 

 

Uw voorzitter 

Gerard Kuijper 

 

 

 

 

P.s. Ons ledenaantal gaat iets naar beneden. Maak mensen enthousiast ! 
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Wekelijkse DSVZ-activiteiten 

 

 

Wandelen  

Op woensdag en zondag o.l.v. Jan Kreijger om 10.00 vanaf de 

hoofdingang bij het Pannenkoekenhuis aan de Zandvoortselaan. 

De groep met een wat rustiger wandeltempo o.l.v. Jan Wassenaar 

vertrekt iedere woensdag om 10.15 uur bij het Pannenkoekenhuis 

aan de Zandvoortselaan. Alle wandelingen duren ongeveer 1 uur. 

Voor informatie: Jan Wassenaar 06 46 07 57 30 

 

 

Biljarten  

Op woensdag van 12.30 tot circa 16:00 uur in Zandvoort,  

kosten € 2,= per keer.  

Voor informatie: Ton van Waarde 06 44 74 06 53 

 

 

Klaverjassen start weer op maandag 12 september 

Op maandag van 13:00 – 16:30 uur. In de kantine van de 

Jeu de Boulesvereniging, Thomsonstraat 3 te Zandvoort. 

Voor informatie: Henny Paap, 023 571 32 76 

 

 

 

Zwemmen is helaas in DSVZ verband nog niet mogelijk 

Op maandag vanaf 10:00 uur in het zwembad van CenterParcs 

Zandvoort.   

 

 Nordic Walking start weer op dinsdag 6 september 

Op dinsdag om 11:15 uur onder leiding van Marike Kramer, een 

gecertificeerde vakkracht. Betaling per periode, circa € 3,50 per 

keer. Vertrek bij het Pannenkoekenhuis aan de Zandvoortselaan. 

Voor informatie: Jan Wassenaar 06 46 07 57 30 

 

 

 

Fietsen  

Op de 2e en 4e zaterdag van de maand. Vertrek om 13:00 uur 

vanaf Center Parcs Zandvoort aan de Vondellaan. 

Voor informatie: Cilia van Weerdt 023 571 70 30 

 

 

Lief en leed 

Een kaartje bij ziekte, een attentie bij bijvoorbeeld een 

huwelijksjubileum etc. Een beetje aandacht voor elkaar. 

Geef dit door aan Marina Wassenaar. Marina is bereikbaar op 

telefoonnummer 06 15 08 46 86 of via de mail  

liefenleed@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

 

Website: www.seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Secretariaat: secretaris@seniorenvereniging-zandvoort.nl, telefoon 06 44 74 06 53 

Redactie nieuwsbrief: nieuwsbrief@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Contributierekening: NL 14 INGB 000 6510893 t.n.v.: De Seniorenvereniging Zandvoort 

 

De sluitingsdatum kopij nieuwsbrief oktober 2022: maandag 19 september 2022. 

De nieuwsbrief oktober 2022 wordt bezorgd tussen vrijdag 30 september en maandag  

3 oktober 2022. 

mailto:liefenleed@seniorenvereniging-zandvoort.nl
http://www.seniorenvereniging-zandvoort.nl/
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Bingo dinsdag 13 september 2022 

 

Op dinsdag 13 september organiseren wij een bingo in 

Theater De Krocht.  Wij beginnen om 13.30 uur !  

De zaal van De Krocht gaat om 13.00 uur open.  

 

De bingo ballen zijn uit het stof gehaald en onze bingo 

plankjes liggen op u te wachten. Er zijn twee bingo rondes met aansluitend een loterij. 

Wij verwachten dat deze middag om 16.30 uur ten einde is. 

 

U kunt zich vanaf dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 september aanmelden bij Els Kuijper  

op telefoonnummer 023 571 82 05 van dinsdag tot en met vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur. 

Bij afwezigheid staat het antwoordapparaat aan of per e-mail  

evenementen@seniorenvereniging-zandvoort.nl Graag niet voor 10.00 uur bellen. 

Mocht u onverhoopt na opgave niet kunnen komen wilt u dit dan ook aan Els Kuijper doorgeven. 

 

Uit eten woensdag 21 en donderdag 22 september 

 

Nog even en we gaan weer heerlijk uit eten. Wij starten dit seizoen bij een restaurant dat in het 

grijze verleden ook door ons als vereniging is bezocht. 

Wij gaan naar Hotel, Café, Restaurant D’ Eight, het voormalig XL restaurant aan het Kerkplein 8 in 

het centrum van Zandvoort. Wij zijn er met chef-kok Rinus en de nieuwe ondernemers Mischa en 

Michel in geslaagd om weer een mooi keuze menu samen te stellen. Ik ben ook trots dat  

Ria Hilverdink mij komt helpen om alle gasten te verwelkomen.  

 

Het keuze menu voor 21 en 22 september; 

 

Voorgerecht;  Tomatensoep of Kaassoep 

Hoofdgerecht; Varkenshaas met champignonsaus 

   met pommes duchesse en gegrilde groenten.   

of  

   Gebakken kabeljauw met witte wijn dillesaus 

   met aardappelkroketjes en bospeen met   

                              dragon.  

   Bij beide hoofdgerechten komen er op de  

                              tafels een bakje salade te staan voor zowel het vlees als bij de vis. 

Nagerecht;  Appelcrumble met slagroom 

 

Ondanks alle prijsstijgingen waar ook de horeca mee te maken heeft, zijn wij er in geslaagd dit 

keuze menu voor € 18,50 aan te bieden. 

U bent welkom vanaf 17.15 uur, het eten wordt om 18.00 uur geserveerd. 

 

U kunt zich vanaf dinsdag 6 september tot zondag 18 september aanmelden bij  

John Lemmens op telefoonnummer 06 23 78 52 83 of per e-mail;  

uiteten@seniorenvereniging-zandvoort.nl  

 

Vermeld bij uw aanmelding graag duidelijk uw keuze voor de dag en de gerechten en sluit af met 

het noemen van uw gegevens en uw telefoonnummer. U krijgt een bevestiging telefonisch of per  

e-mail. P.S. ik ben zelf een deel van deze periode in het buitenland, dan krijgt u de voicemail. Ik bel 

u later terug ter bevestiging, dit geldt ook als u zich per mail op geeft, wat mijn voorkeur heeft.  

Met andere woorden, u krijgt altijd een bevestiging. Pas als u op 19 september geen bevestiging 

heeft ontvangen neem dan nog even contact met mij op. 

 

Tot snel, met vriendelijke groet, 

John Lemmens  

mailto:evenementen@seniorenvereniging-zandvoort.nl
mailto:uiteten@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Bestuur Functie  e-mail 

Gerard Kuijper  Voorzitter voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Ferko van Ancum Vicevoorzitter  

Ton van Waarde   Secretaris secretaris@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Jan Wassenaar Penningmeester penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Marijke Petrovic Bestuurslid /  

2e penningmeester 

tweedepenningmeester@seniorenvereniging-

zandvoort.nl 

Els Kuijper  Bestuurslid / 

ledenadministratie 

ledenadministratie@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

Vacature Algemeen bestuurslid  

Yvonne Janse Bestuursassistent  

 

Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer 06 44 74 06 53 

 

De voorzitter en de ledenadministratie zijn bereikbaar op telefoonnummer 023 571 82 05 

maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur.  

 

Vertrouwenspersoon 

Ingeborg van de Poll is vertrouwenspersoon voor vrijwilligers en hun organisatie in Zandvoort. 

Het kan voorkomen dat iemand over uw grenzen is gegaan en u behoefte heeft aan een 

gesprek met een onafhankelijk persoon. Ingeborg kan deze persoon voor u zijn. 

Mocht u vragen hebben of in gesprek willen gaan met Ingeborg dan is zij bereikbaar via de 

website : www.vip-zandvoort.nl 

 

 

Agenda: 

 

Cultuurreis 6 t/m 10 sept.  La Douce France Vertrek 6 september 08.00 uur 

Woensdag 7 september Museumbezoek Haarlem Vertrek 13.00 uur 

Dinsdag 13 september Bingo in Theater De Krocht Aanvang 13.30 uur 

Woensdag 21 september Uit eten restaurant D’ Eight Inloop v.a. 17.15 uur 

Donderdag 22 september Koersbal in de HIK Aanvang 13.30 uur 

Donderdag 22 september Uit eten restaurant D’ Eight Inloop v.a. 17.15 uur 

Dinsdagmiddag 27 september  DSVZ midgetgolftoernooi Aanvang 14.00 uur 

Donderdag 6 oktober Extra dagtocht Oktoberfest Vertrek v.a. 08.30 uur 

Zaterdag 8 oktober 
Concert Zandvoorts 

Mannenkoor 
Aanvang 14.00 uur 

 

 

Nieuwe leden 

 

De afgelopen maand is er een nieuw lid bijgekomen. 

De heer G.J. van der Hulst. 

 

Wij heten de heer van der Hulst van harte welkom.  
Els Kuijper, ledenadministrateur. 

 

 

mailto:voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
http://www.vip-zandvoort.nl/
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Museumbezoek op woensdag 7 september aan de Koepelkathedraal in Haarlem 

 

Nederlands grootste museum ligt aan de Leidsevaart, de ingang 

is van daar uit gezien aan de andere kant aan het  

Bisschop Bottemanneplein. Hier is de tentoonstelling  

“Geloof in Geluk” onder andere met een letterlijk schitterende 

sterrenhemel in de hele kathedraal. De entree is € 8,50, 

Vrienden Loterij VIP-kaart gratis. (Geen museum kaart). Dit is 

inclusief audiotour, bezoek aan het kathedraalmuseum en 

beklimming van de koepel en voor de sportievelingen onder ons 

een torenbeklimming met bij helder weer een uniek uitzicht.  

Bij goed weer kunnen we fietsen naar Haarlem. Vertrek vanuit 

CenterParcs bij de oranje brievenbus om 13.00 uur. Met bus 80 

vertrek vanaf AH om 13.26 uur. Uitstappen Haarlem halte Emmaplein om 13.44 uur. 

In verband met mijn vakantie is het bezoek niet op donderdag maar op woensdag 7 september. 

Gaat u weer gezellig mee? Dan graag een e-mail naar;  

penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl of telefonisch 06 46 07 57 30. 

 

Groeten, 

Jan Wassenaar 

 

Koersbal op donderdag 22 september  

 

Koersbal is één van de meest populaire sporten onder Nederlandse 

ouderen. Deze balsport lijkt een beetje op het bekende Franse  

jeu-de-boules en wordt vooral binnen beoefend. Koersbal is een balsport 

waarvan de geschiedenis tot wel honderden jaren teruggaat. In Nederland bestaan 

tegenwoordig veel koersbalverenigingen. Koersbal is geen zware sport en kan tot op hoge 

leeftijd worden gespeeld. Meestal wordt koersbal informeel gespeeld in gezelligheidsclubs, 

verzorgingshuizen en buurtcentra. 

 

Bij koersbal speelt u met grotere ballen. De speler moet bedenken welke koers zijn bal zal gaan 

om zo dicht mogelijk bij de “jack” (het doel) te komen. Koersbal wordt meestal binnen gespeeld 

op een vilten mat van 8 x 2 meter, 

waarbij twee teams van twee personen 

het tegen elkaar opnemen. Het ene team 

speelt met vier zwarte ballen, het andere 

met vier gele of bruine ballen.  

De afwijking van de ballen maakt 

koersbal een uitdagend spel. Soms 

ontstaat een spannende strijd om zo dicht 

mogelijk bij het doel te komen.  

De mat is in twee gelijke stukken van vier meter verdeeld. Aan beide uiteinden van de mat zijn 

twee stroken van ongeveer een halve meter afgebakend: het dubbelscorevak, waar extra 

punten te verdienen zijn. 

In het spel worden in totaal 9 ballen gebruikt. De diameter van een koersbal is ongeveer 10 cm 

met een gewicht van ongeveer 750 gram. De vorm is vergelijkbaar met een Edammer kaasje. 

 

Op donderdagmiddag 22 september starten wij samen met Juttershart met het koersbal in de 

HIK (Huis in het Kostverloren), Burgemeester Nawijnlaan 102 A in Zandvoort. 

Wij starten om 13.30 uur en spelen tot ongeveer 15.00 uur. De kosten zijn € 2,50 per persoon 

per keer incl. een kopje koffie of thee, de eerste keer is deelname gratis. 

 

Doet u gezellig mee ? U kunt zich aanmelden vanaf dinsdag 6 september tot en met dinsdag 20 

september bij Gerard Kuijper op telefoonnummer 023 571 82 05 maandag tot en met vrijdag 

tussen 10.00 en 12.00 uur. Bij afwezigheid staat er een antwoordapparaat aan of per e-mail 

voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

mailto:penningmeester@seniorenvereniging-zandvoort.nl
mailto:voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Verslag tweedaags uitje naar Openluchtmuseum Arnhem 

 

DSVZ op safari. Op zondag 14 augustus, de heetste dag 

van het jaar, vertrokken 7 leden van onze vereniging 

richting Arnhem. Na een korte kennismaking op het 

station in Zandvoort, sommige dames hadden hun mooiste 

zonnehoed op, kwam obstakel nummer 1. Er was een trein 

richting Haarlem uitgevallen. 

Nadat obstakel nummer 2, een grote kudde blinde 

strandgangers was overwonnen stapten wij met een goed 

humeur in de trein. In Haarlem obstakel nummer 3, de 

trein die ons naar Driebergen-Zeist moest brengen reed 

niet verder dan Utrecht. 

In de Intercity naar Utrecht obstakel nummer 4, een groep zeer luidruchtig schraal geklede 

jongens en meisjes richting het festival in Spaarnwoude. In de trein ontstonden leuke 

gesprekken zoals “weten jullie dat die mevrouw al bijna 90 is ?” 

Hierna zonder problemen met de trein van Utrecht naar Driebergen-Zeist en toen kwam 

obstakel nummer 6. In plaats van een trein reed er een zeer warme bus naar Arnhem. 

Bij aankomst op het station in Arnhem hebben wij onze waterflesjes opnieuw gevuld want dit 

was echt nodig. Jan had obstakel nummer 7 geregeld, een leuke omweg naar ons hotel. 

De hotelkamers waren keurig en na een uurtje rust hebben wij heel gezellig in een restaurant in 

een klein steegje gegeten.  

 

De volgende dag, zondag 15 augustus, zijn wij met een Trolleybus naar het Openluchtmuseum 

gegaan. De laatste keer dat ik hier geweest ben was met een schoolreisje in de 6e klas van de 

lagere school. Het Openluchtmuseum is behoorlijk veranderd en wij maakten er ook een leuk 

schoolreisje van. Wij konden met een leuke tram langs alle bezienswaardigheden. 

Wij zijn in heel veel kleine huisjes geweest met als afsluiting een mooie tentoonstelling over de 

geschiedenis van het ontstaan van Nederland. Na een terugreis, zonder obstakels, kwamen wij 

om kwart voor vijf, moe maar zeer voldaan aan in Zandvoort. 

 

Wij hebben met zijn zevenen bijzonder genoten. Jan bedankt voor het organiseren, het is voor 

herhaling vatbaar. 

 

Miss Martini 

 

 

 

 

 

 

Koffieschenkers gezocht 

 

Op 12 september start op maandagmiddag het nieuwe klaverjasseizoen weer.  

Wij zijn op zoek naar helpende handen achter de bar. Tijdens het klaverjassen 

voorziet u de spelers van koffie, thee een drankje en af en toe een hapje. Ook 

behoren het afwassen en het schoonhouden van de toiletten tot de taken.  

U komt in een poule terecht samen met de andere helpende handen. Eéns in de  

4 tot 6 weken is de beurt aan u samen met één van de andere helpende handen.  

U staat er dus niet alleen voor. Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen 

met de familie Kuijper op telefoonnummer 023 571 82 05  

(bij voorkeur van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur) of mail naar 

voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl  

 

 

 

 

mailto:voorzitter@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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DSVZ midgetgolftoernooi dinsdagmiddag 27 september  

 

Midgetgolf is een sport en een populaire vakantiebezigheid. De bedoeling is 

een parcours van 18 holes met zo min mogelijk slagen af te leggen. Het spel 

is afgeleid van golf. Eén van de verschillen is dat bij golf grote afstanden 

moeten worden afgelegd en bij midgetgolf slechts enkele meters. Elke baan 

is voorzien van een afslagplaats. Bijna elke hole heeft een hindernis in de 

vorm van een looping, heuvel of bochten. Midgetgolf wordt gespeeld met 

een putter en een golfbal. 

 

Verscholen in de duinen achter woonzorgcentrum A.G. Bodaan in Bentveld ligt een heel mooie 

en goed onderhouden midgetgolfbaan. Wij nodigen u uit om aan het DSVZ midgetgolftoernooi 

op dinsdagmiddag 27 september deel te nemen. Inloop is vanaf 13.00 uur in de kantine van 

woonzorgcentrum A.G. Bodaan. Na een kopje koffie of thee en de uitleg gaan wij gezamenlijk 

naar de midgetgolfbaan. Deze is achter het woonzorgcentrum. Wij moeten over een klein  

(ca. 10 meter) zanderig heuveltje wandelen dus hou hier rekening mee. 

Wij starten het toernooi om 14.00 uur. N.B. Dit toernooi gaat alleen door bij droog weer !   

 

 

Rond de midgetgolfbaan staan er stoelen en bankjes 

waar u terwijl u op uw beurt wacht plaats op kunt 

nemen. De midgetgolfbaan ligt verscholen naast het 

hek van de Amsterdamse Waterleidingduinen, de 

damherten komen vast nieuwsgierig naar u kijken. 

Heeft u geen zin om mee te spelen en wilt u alleen 

komen kijken dan bent u van harte welkom. 

 

 

Deelname aan het toernooi is € 2,50 per persoon. Aanmelden kan vanaf donderdag  

15 september tot en met vrijdag 23 september bij Gerard en Els Kuijper op telefoonnummer 

023 571 82 05 maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur.  

Bij afwezigheid staat er een antwoordapparaat aan.  

U kunt zich ook per mail aanmelden; evenementen@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

 

 

Dagtocht naar Oktoberfest voor senioren donderdag 6 oktober 

 

BTR Reizen heeft een bijzondere dagtocht georganiseerd. Wij gaan naar het gezellige 

Partycentrum Het Witte Paard in Nootdorp waar wij in een geheel Bayerische stijl aangeklede 

zaal volop kunnen genieten van een uniek Oktoberfest voor senioren. 

 

Presentator Wijbrand van der Sande neemt u mee in de sfeer van een gezellig Oktoberfest met 

onvervalste Duitse Schlagers en Volksmusik met vele bekende Bayerische en Tiroler nummers. 

Muzikaal zal deze dag verzorgd worden door de “Lustige musikanten” van die Limburger Buben 

en met een optreden van Kees Haak ! De zoon van Nico Haak. Hij zal de Duitse vertaling ten 

gehore brengen van Foxy Foxtrot / Schmidtchen Schleicher. 

 

 

 

 

mailto:evenementen@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Deze dag wordt u in de watten gelegd door de keukenbrigade en bediening van het 

Partycentrum Het Witte Paard. zij verwennen u met de allerbeste en lekkerste gerechten uit de 

Bayerische en Tiroler keuken. 

 

Wij vertrekken vanuit Zandvoort per luxe touringcar naar Partycentrum Het Witte Paard in 

Nootdorp.  Hier worden wij ontvangen met een kop koffie of thee met heerlijke warme  

Apfelstrudel met vanillesaus. 

 

Tussen de middag maakt u kennis met de heerlijke Oostenrijkse keuken en kunt u volop 

genieten van een traditioneel Oostenrijks diner.  

Het voorgerecht bestaat uit een Brotzeit Platter met o.a. diverse soorten worst, ham en kazen 

met brood en smeersels opgediend op een mooie houten plank per tafel. 

Het hoofdgerecht is een Oktoberfest Platter met o.a. Bratwurst, Schnitzels, Kartoffelecken en 

Rotkohlsalat. Diverse koude en warme sausen, salade, gebakken uien en zuurkool. 

(De schaal wordt op tafel geplaatst.) 

Dessert is met panna cotta, room dessert met Oostenrijkse kersen. 

 

’s Middags gaan de remmen los ! Die Limburger Buben 

gaan u met z’n vijven vermaken met echte onvervalste 

Tiroler muziek waarbij alle bekende nummers voorbij 

komen. Daarnaast zal Kees Haak speciaal voor u optreden. 

Kortom een gezellig Oktoberfest waarbij u lekker kunt 

meezingen, inhaken op de bekende sneeuwwals en een 

dansje kunt wagen !  

Wij sluiten deze middag af met een heerlijk kopje koffie of 

thee met lekkernij. Alle andere drankjes zijn voor uw eigen 

rekening. Om ca. 16.30 uur vertrekken wij weer uit 

Nootdorp waarna de chauffeur ons weer terug naar 

Zandvoort brengt. 

 

Wij kunnen deze dagtocht in het kader van ons 10 jarig jubileum aanbieden voor € 55,= p.p. 

(De normale prijs is € 62,50 p.p.) 

 

Trek uw mooiste Dirndl jurk of lederhose aan en ga gezellig met ons mee. 

 

Aanmelden kan op woensdag 7 september tussen 10.00 uur en 12.00 uur. 

Bij opgave uw naam vermelden, uw telefoonnummer en het telefoonnummer van de 

achterblijvers en uw opstapkeuze. Telefonisch kan dit bij de familie Kuijper 023 571 82 05 of 

per e-mail; evenementen@seniorenvereniging-zandvoort.nl   

 

Na bevestiging van uw deelname kunt u het verschuldigde bedrag overmaken op IBAN nummer 

NL 60 INGB 0007 463 963 ten name van De Seniorenvereniging Zandvoort. Let op ! dit is niet 

het gebruikelijke telefoonnummer van de dagtochten ! Annuleren kan tot 16 september, daarna 

bent u het gehele bedrag verschuldigd. U dient zelfstandig de bus in en uit te kunnen stappen. 

 

Ophaalroute donderdag 6 oktober; 

 

HIK  08.30 uur  Agatha kerk 08.35 uur 

Station NS 08.40 uur  Vomar  08.50 uur 

Shell  08.55 uur  Bodaan 09.00 uur 

 

 

mailto:evenementen@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Concert Zandvoorts mannenkoor voor DSVZ op zaterdag 8 oktober 

Het Zandvoorts mannenkoor bestaat eind dit jaar maar liefst 40 jaar. En daar onze vereniging 

in november 10 jaar bestaat is het mooie samenwerking van twee jubilerende verenigingen. 

 

Op zaterdagmiddag 8 oktober zal het Zandvoorts mannenkoor speciaal voor DSVZ een concert 

geven in Theater de Krocht. De deuren van de Krocht gaan om 13.30 open, het concert zal om 

14.00 uur aanvangen. Op ons verzoek zingen de mannen een diversiteit aan liederen. 

 

Kosten € 5,= p.p. (betalen bij binnenkomst). U dient zich vooraf aan te melden. Dit kan vanaf 

donderdag 15 september tot en met woensdag 5 oktober bij Gerard en Els Kuijper op 

telefoonnummer 023 571 82 05 maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur.  

Bij afwezigheid staat er een antwoordapparaat aan. Of per e-mail; 

evenementen@seniorenvereniging-zandvoort.nl 

  

Boekentips uit de bibliotheek  
 

Amalia de Tena 

Jij krijgt van mij een wit paard cadeau 

Een meisje groeit op tijdens het bewind van Franco in een familie die uit elkaar 

valt en geheimen bewaart. Wanneer ze ouder is en verliefd wordt op een 

revolutionair, blijken deze geheimen grotere gevolgen te hebben dan ze had 

gedacht. 

Op waarheid gebaseerde roman. Een fraai debuut! 

 

 

Clare Pooley 

De reizigers op perron 5 

Een vrouw verzint verhalen over de mensen die ze dagelijks in de trein ziet. 

Wanneer een medepassagier het leven van een ander redt, ontdekt ze de ware 

verhalen van haar reisgenoten. Een boek over oordelen over anderen tot je 

erachter komt wat er werkelijk in iemand omgaat. Luchtig geschreven en heerlijk 

om te lezen! 

 

Christoffer Carlsson 

De brandende zon 

Een Zweedse politieman Svenn Jorgensson en zijn tienerzoon raken geobsedeerd 

door de moord op een vrouw in een klein dorpje in Zweden. Een man belt de 

politie om aan te geven dat er meerdere vrouwen vermoord zullen worden. Er 

volgen inderdaad nog twee moorden en Svenn en zijn zoon gaan op jacht. Dit 

alles speelt zich af in 1986, het jaar dat Zweden in de ban is van de moord op 

Olof Palme. Een goed geschreven triller die knap in elkaar zit.  

mailto:evenementen@seniorenvereniging-zandvoort.nl
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Sportaanbieders slaan handen ineen voor ZandvoortPas houder 

 

Dank zij het Sportakkoord Zandvoort is op 15 augustus een pilot gestart dat voorziet in gratis 

sportlidmaatschap voor ZandvoortPas houders. 

 

Zeven verenigingen en twee commerciële sportaanbieders zijn een pilot gestart om sporten 

voor ZandvoortPas houders gratis te maken. Dank zij het Sportakkoord Zandvoort, het 

coronaherstelfonds en inspanningen van Team Sportservice Zandvoort dat als doel heeft 

sporten bij clubs en verenigingen voor iedereen in Zandvoort mogelijk te maken. 

 

Bijna iedereen kan de deur uit gaan en een rondje hardlopen of lekker door de duinen wandelen 

of fietsen. Maar goede faciliteiten en vooral het sociale aspect van samen sporten zijn belangrijk 

om meer in beweging te komen. Helaas kost een abonnement van een sportschool of 

lidmaatschap van een vereniging al snel honderden euro’s per jaar, iets waar in veel 

huishoudens geen geld voor is. En dat terwijl juist sporten en bewegen gezond maakt en 

mensen lekkerder in hun vel laat zitten. 

 

Op www.teamsportservice.nl/zandvoort/zandvoortpas staat het sportaanbod van: 

Buddha Gym, Healthclub Zandvoort, SV Kennemerland, SV Zandvoort (tennis), 

The Fit Academy, The Dance Academy, Zandvoortse Basketbalvereniging The Lions, 

Zandvoortsche Hockeyclub en Zwemgroep Spaans. 

 

Als ZandvoortPas houder kun je rechtstreeks bij de sportclub of vereniging contact opnemen en 

jezelf op vertoon van een geldige ZandvoortPas inschrijven. Het lidmaatschap of abonnement is 

voor maximaal zes maanden. Je kunt als ZandvoortPas houder daarna zelf een verlenging 

aanvragen. 

 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Danny Pieterse van  

Team Sportservice Zandvoort. E-mail; dpieterse@teamsportservice.nl of op  

telefoonnummer 06 81 88 05 74. 

 
 

Nordic Walking en wandelmogelijkheden van DSVZ in de AWD  

 

Op dinsdag 6 september start het Nordic Walking onder leiding van 

vakvrouw Marike Kramer in de Amsterdamse Waterleiding duinen. 

Kosten per les zijn € 3,50. Probeer eens vrijblijvend een les. 

Marike heeft op hoogte verstelbare stokken. Wij starten bij de ingang Zandvoortselaan. 

 

Ook aandacht voor het wandelen. Wilt u pittig doorstappen dan kan dit met de groep iedere 

woensdag en zondag om 10.00 uur. Wandelen in een wat rustiger tempo doen wij iedere 

woensdag om 10.15 uur. Aan het wandelen zijn alleen de toegangskosten voor de AWD 

verbonden, een jaarkaart kost € 10,=. Kom ook genieten van onze prachtige natuur. 

 

Voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Jan Wassenaar 06 46 07 57 30 
 

 

http://www.teamsportservice.nl/zandvoort/zandvoortpas
mailto:dpieterse@teamsportservice.nl
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Nieuws uit Pluspunt en De Blauwe Tram 

 

Gratis Training Dementievriendelijke Samenleving 

Dementie herkennen, iemand met dementie of een mantelzorger helpen, 

vaardigheden in de omgang. Vrijdag 23 September van 13.30 tot 16.00 uur. 

Locatie: Pluspunt.  
  

Onvergetelijke Kookclub 

De "Onvergetelijke Kookclub" is de plek waar mensen met een haperend brein met of zonder 

één naaste zelf aan de slag gaan om een heerlijk 3-gangen diner te bereiden en vervolgens 

samen te eten. Plezier, een gezellig avondje uit en het ontmoeten van anderen staan centraal. 

Iedereen met een haperend brein kan alleen, of samen met één naaste, deelnemen aan deze 

leuke activiteit. Houd je van lekker eten en gezelligheid, maar kun je niet goed koken? Geen 

probleem, kom ervaren hoe lekker het wordt. 

Onder begeleiding kook, serveer en eet je een heerlijke maaltijd voor slechts € 7.50 per 

persoon. Iedere 1e dinsdag van de maand vanaf 17:00 uur. We starten op 7 juni. 

Kosten: € 7,50 per persoon 

  

Aanmelden: bel of e-mail naar Camilla Waelen, belangenbehartiger Alzheimer Nederland, 

afdeling Zuid-Kennemerland. Tel: 023 525 04 66 of 06 13 80 36 84. 

  

Digitaal Spreekuur 

In Pluspunt elke eerste dinsdag van de maand van 10:00-12:00 uur  

Elke eerste dinsdag om 10:00 uur. We beginnen met een korte presentatie (10-15 min) en 

daarna is er gelegenheid om vragen te stellen. 

Komt u niet voor de presentatie, dan kunt u vanaf half elf binnenkomen.  

 

6 september: Orde op uw digitale apparaten 

4 oktober: Een fotoboek maken 

1 november: Digitale agenda's 

6 december: Uw familiegeschiedenis  

Kijk ook op de website van SeniorWeb Haarlem 

U kunt SeniorWeb Haarlem vragen stellen via Whatsapp: 06 220 928 95 

  
Agenda Breinplein Zandvoort 

 

Iedere tweede dinsdag van de maand organiseren de zorg- en 

welzijnsmedewerkers samen met Alzheimer Nederland een inspirerende 

bijeenkomst, waarbij het belangrijkste doel is dat alle bezoekers positief gestemd 

met goede informatie naar huis gaan. Centraal Thema: de schaamte voorbij, 

samen kun je nog zoveel. Tijdstip van 13.00 uur tot 15.00 uur op wisselende 

locaties. Informatie De Blauwe Tram, telefoonnummer 023 30 40 700. 

 

13 september 

Dementie, wat is dat eigenlijk ? Eén op de vijf mensen heeft een andere vorm van 

geheugenverlies, daar hoef je je zeker niet voor te schamen. Kennis helpt om er goed over te 

praten. Hoe zou je dat kunnen doen ? Hoe gaan we er nog beter mee om. Wie kan jou helpen ? 

Door Anja Buursema, specialist ouderengeneeskunde, en Jose Weel, verpleegkundige 

ouderenzorg. De Blauwe Tram, Louis Davidscarré 1 Zandvoort. 

 

11 oktober 

De positieve invloed van bewegen op je brein. Een gespecialiseerd ouderenfysiotherapeut, die 

veel ervaring heeft met de invloed van bewegen bij mensen met een haperend brein. 

U krijgt uitleg over hoe het werkt en over wat wel en niet helpt. Praktische invulling door 

Camilla Waelen, belangenbehartiger Alzheimer Nederland. 

Juttershart, Burgemeester Nawijnlaan 102 A Zandvoort. 
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Informatie over de energietoeslag  

 

Op het ogenblik worden we overspoeld met allerlei malaise in de wereld en één van de gevolgen 

daarvan is dat het prijspeil in ons land met sprongen omhoog gaat. 

En dan bedoelen wij niet alleen de consumptieve artikelen zoals onze dagelijkse boodschappen 

maar bedoelen wij meer de verhoging van onze verbruikte energie die wij allemaal aan de 

verhoging van onze rekeningen kunnen zien .   

 

Er zijn vanuit de overheid nu toch een aantal maatregelen genomen om één en ander iets te  

compenseren. Eén daarvan is de toekenning van de energietoeslag. Niet iedereen heeft een dik 

pensioen want er zijn mensen zat die genoegen moeten nemen met hun AOW en een niet te 

groot pensioen. Vraag het dus aan. Dit kan oplopen tot  € 1.300,= euro. 

 

U kunt in aanmerking komen voor deze toeslag onder de volgende voorwaarden: 

 

Als uw maandinkomen inclusief vakantietoeslag niet hoger bedraagt dan de volgende 

bedragen.  Let op: dit zijn netto bedragen en inclusief vakantietoeslag. 

 

Bent u alleenstaand en gepensioneerd    € 1.455,67 

Bent u gehuwd of samenwonend en gepensioneerd  € 1.971,05 

 

Ook als u er niet te ver boven zit adviseren wij om het toch aan te vragen want van 

overheidswege is men zeer tolerant en het wisselt nog wel eens. Wat vandaag misschien niet 

kan, kan morgen misschien weer wel. 

 

Hoe te handelen ? 

 

De gemeente heeft het liefst dat alles digitaal aangeleverd wordt maar dat is voor de meeste 

mensen ondoenlijk omdat er ook wat kopieën meegestuurd moeten worden maar het kan ook 

op papier. 

 

U belt ’s morgens tussen 09.00 en 12.00 uur naar nummer 14023   

Er wordt dan aan u gevraagd over welke gemeente het gaat.  

De vraag is dan: gemeente Haarlem of Zandvoort.  

U hoort dan een keuzemenu en u kiest nummer 9. 

Dan vraagt u naar de afdeling energietoeslag. 

 

Let wel : U dient uw BSN nummer bij de hand te houden. U wordt gevraagd om dat in te 

toetsen. Komt u er niet uit ? U kunt voor hulp terecht bij (de Sociale wijkteams of Pluspunt). 

Wel alles zelf invullen !          

 

 

Open Monumentendagen Zandvoort 2022 

 

 

Op zaterdag 10 en zondag 11 september zijn de landelijke Open 

Monumentendagen. Tijdens deze dagen openen duizenden monumenten 

in heel Nederland gratis de deuren voor het publiek. Startsein in 

Zandvoort is zaterdag 10 september om 11.00 uur bij de St. Agathakerk 

aan de Grote Krocht. De kerk uit 1928 heeft een interessante 

geschiedenis met schitterende glas-in-loodramen. Dit jaar is er een 

gratis routeboekje met flyer gemaakt, deze kunt u in het Zandvoorts 

Museum aan het Gasthuisplein ophalen.  

De route voert de cultuurliefhebber langs allerlei mooie gebouwen met 

de Haarlemmerstraat als middelpunt. Openingstijden zijn tussen  

11.00 uur en 17.00 uur. 


